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Opatija, 22. srpnja 2021. 

 
ZAPISNIK  

sa 17. sjednice Fakultetskog vijeća, održane u 
četvrtak 22. srpnja 2021. godine, s početkom u 9,00 sati, u dvorani B2, prema hibridnom modelu 

 

SJEDNICU SAZIVA prof. dr. sc. Sandra 
Janković VODITELJICA prof. dr. sc. Sandra Janković 

ZAPISNIČARKA Maja Juračić, dipl. iur. 

NAZOČNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: izv. prof. dr. sc. Romina Alkier, izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, prof. dr. sc. Tea 
Baldigara, doc. dr. sc. Suzana Bareša,doc. izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, doc. dr. sc. Siniša Bogdan, doc. dr. sc. Brigita Bosnar-
Valković, doc. dr. sc. Tomislav Car, doc. dr. sc. Marta Cerović, doc. dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, izv. prof. dr. sc. Kristina Črnjar, izv. 
prof. dr. sc. Daniel Dragičević, prof. dr. sc. Vlado Galičić, prof. dr. sc. Daniela Gračan, doc. dr. sc. Maja Gregorić, doc. dr. sc. Hrvoje 
Grofelnik, doc. dr. sc. Sabina Hodžić, doc. dr. sc. Ivana Ivančić, , prof. dr. sc. Slobodan Ivanović, prof. dr. sc. Sandra Janković, izv. prof. 
dr. sc. Adriana Jelušić, izv. prof. dr. sc. Goran Karanović, prof. dr. sc. Greta Krešić, izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, izv. prof. dr. 
sc. Dina Lončarić, prof. dr. sc. Suzana Marković, prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, doc. dr. sc. Krešimir Mikinac, izv. prof. dr. sc. Ines 
Milohnić, izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, prof. dr. sc. Edna Mrnjavac, prof. dr. sc. Elvis Mujačević, izv. prof. dr. sc. Maja Nikšić Radić, 
prof. dr. sc. Nadia Pavia, izv. prof. dr. sc. Marko Perić, doc. dr. sc. Marina Perišić Prodan,  izv. prof. dr. sc. Ljubica Pilepić Stifanich, doc. 
dr. sc. Katarina Poldrugovac, izv. prof. dr. sc. Elena Rudan, doc. dr. sc. Nataša Slavić, prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, doc. dr. sc. 
Daniela Soldić Frleta, prof. dr. sc. Christian Stipanović, prof. dr. sc. Mislav Šimunić, dr. sc. Alenka Šuljić Petrc,  izv. prof. dr. sc. Zvonimira 
Šverko Grdić, Denis Turalija mag.oec, izv. prof. dr. sc. Dubravka Vlašić, izv. prof. dr. sc. Ana –Marija Vrtodušić Hrgović, izv. prof. dr. sc. 
Zrinka Zadel, mr. sc. Vedran Zubović, Filip Komšić, Nika Kurti, Marija Omrčen,Natali Suštar  
 
ODSUTNI ČLANOVI FAKULTETSKOG VIJEĆA: dr. sc. Ana Čuić Tanković, doc. dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, doc. dr. sc. Marija 
Ivaniš, doc. dr. sc. Marina Laškarin Ažić, prof. dr. sc. prof. dr. sc. Dragan Magaš, Marko Blažić, Jure Bulović, Toni Guć, Lucija Marjanović, 
Mirna Matković, Maša Trinajstić 
 
Utvrđuje se da je na sjednici prisutno više od polovine članova Fakultetskog vijeća. Fakultetsko vijeće ima kvorum potreban za donošenje 
valjanih odluka. 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, otvorila je 17. sjednicu Fakultetskog vijeća. 
 

1.  Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Fakultetskog vijeća 

2.  Usvajanje Dnevnog reda 17. sjednice Fakultetskog vijeća 

3.  Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

4.  Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

5.  
Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip 
Komšić 

6.  
Izmjena popisa predmeta i nositelja predmeta u akademskoj godini 2021./2022.: 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
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2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  

7.  Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestitelj: prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 

8.  

Izbor nastavnika i suradnika  
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na određeno vrijeme s 65% radnim vremenom 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 

9.  

Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 

znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 

znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika  
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 

10.  

Pokretanje postupka reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, 
znanstveno polje filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 

11.  

Obustava postupka izbora u znanstveno zvanje 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno 

polje filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 

2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno 
polje ekonomija – doc. dr. sc. Marija Ivaniš 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

12.  
Imenovanje članova Odbora i Povjerenstava  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković  
 
1. Etičko povjerenstvo 

13.  
Odluka o prijedlogu članova u Izborno povjerenstvo za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje 2020./2021. i 2021./2022. 
akademske godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 

14.  
Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije „Poslovna ekonomija 
u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2021. / 2022. akademskoj godini 
Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 

15.  
Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plana nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog 

razvoja“ za 2021./2022. akademsku godinu  
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Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 

doktorske disertacije mr. sc. Roberta Svetlačića 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, 

3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Tihane Cegur Radović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

4. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentici Katarini Lovrečić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 

16.  

Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u 

turizmu i ugostiteljstvu“ za 2021. / 2022. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 

2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu 
doktorske disertacije Maše Trinajstić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 

17.  Razno 

 
 

AD 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Zapisnik sa 16. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 2. Usvajanje Dnevnog reda 17. sjednice Fakultetskog vijeća 
 
Dnevni red 17. sjednice Fakultetskog vijeća usvojen je bez primjedbi. 
 

AD 3. Informacije Dekanice 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sljedećem: 
 
- Na Fakultetu je dana 24. lipnja 2021. godine, organizirana akcija čišćenja okoliša. Dekanica se zahvalila svima koji su organizirali akciju 
i onima koji su se istoj odazvali.  
 
- Održana je promocija polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja Specijalist odjela hrane i pića na kojoj je promovirano 18 polaznika. 
 
- Dana 25. lipnja 2021. godine, po prvi put se održao susret bivših studenata Fakulteta. Događaj je organiziran pod nazivom: „ALUMNI 
OPEN DAY“ s ciljem poticanja povezivanja bivših studenata i Fakulteta.  
 
- Dekanica je sudjelovala na promociji sveučilišnog udžbenika na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu – Menadžment sportskoga turizma 
i njegovih srodnih oblika, na kojem je suautor izv. prof. dr. sc. Marko Perić, na čemu mu je čestitala.  
 
- Na Fakultetu je održana međunarodna konferencija  ToSEE  - Tourism in Southern and Eastern Europe. Dekanica se zahvalila izv. 
prof. dr. sc. Romini Alkier, prof. dr. sc. Suzani Marković, Davoru Mijoloviću, studentima te cijelom organizacijskom timu. U okviru 
konferencije Fakultet je posjetio Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije.  
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- U okviru provedbe projekta ReCeZa – Regionalni Centar Zabok,  organizirana je tematska jedinica na temu: Turizam novog doba: 
Uloga centara kompetentnosti,  koja je također održana u sklopu konferencije ToSEE. Dekanica se zahvalila prof. dr. sc. Dori Smolčić 
Jurdana na organizaciji događanja. 
    
- U prostorima Fakulteta održana je svečana promocija studenata preddiplomskih i diplomskih studija. Dekanica je pohvalila organizaciju 
promocije i zahvalila se svima koji su njoj sudjelovali, osobito voditeljici ureda za studente Denis Turalija,te djelatnicima stručnih službi. 
 
- Sveučilište u Rijeci omogućilo je pristup softweru za korekciju tekstova na engleskom jeziku (InstaText) 
 
- Studenti Fakulteta Nika Kurti, Aleksandra Markovska, Fanika Capan, Filip Komšić i Gloria Radojković pod stručnim vođenjem doc. dr. 
sc. Nataše Slavić, osvojili 6. mjesto na UNWTO natjecanju, na čemu im Dekanica čestita. 
 
- Dekanica je obavijestila nastavnike i suradnike da se Ispiti u Merlinu, prema Pravilniku o arhivskoj građi čuvaju 1 godinu a u arhivi 
Merlina ostaju 4 godine. 
 

AD 4. Informacije o sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković, izvijestila je Fakultetsko vijeće o sadržaju 57. sjednice Senata održane 20. srpnja 2021. godine. 
 
Zapisnici sa sjednica Senata Sveučilišta u Rijeci dostupni su na službenim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 
 

AD 5. Studentska pitanja 
Izvjestitelji: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i predsjednik Studentskog zbora, Filip Komšić  
 
Prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović i potpredsjednica Studentskog zbora Marija Omrčen, izvijestile 
su Fakultetsko vijeće o sastanku prodekanice za nastavu i dekanice sa Studentskim zborom na kojem se razgovaralo o planovima 
organizacije nastave u sljedećoj akademskoj godini, studentskoj konferenciji te o predstojećim dopunskim studentskim izborima. 
 

AD 6. Izmjena popisa predmeta i nositelja predmeta u akademskoj godini 2021./2022.: 
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
1. Diplomski sveučilišni studij „Marketing u turizmu“  
2. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u turizmu“  
3. Diplomski sveučilišni studij „Menadžment u hotelijerstvu“  
4. Diplomski sveučilišni studij „Održivi razvoj turizma“  
 
Materijalima za navedenu točku možete pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631907216676402523 
 

Odluke donesene jednoglasno. 
 

AD 7. Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 
Izvjestitelj: prodekan za međunarodnu suradnju, izv. prof. dr. sc. Marko Perić 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja  2021. godine, donijelo 
je 

 
ODLUKU 

I. 
Usvaja se Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022. 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631907216676402523
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II. 
Popis kolegija koji će se izvoditi na stranim jezicima u akademskoj godini 2021./2022., čini sastavni dio ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

COURSE LIST  
ACADEMIC YEAR 2021/2022 

WINTER SEMESTER 

Level of study Semester Course Title ECTS Course coordinator Language 
Undergraduate I Winter Microeconomics 9 Danijel Dragičević English 
Undergraduate I Winter Business Informatics 3 Tomislav Car English 

Undergraduate I Winter The Essentials of Academic 
Writing 3 Siniša Bogdan English 

Undergraduate III Winter Tourism Economics 9 Dora Smolčić Jurdana English 
Undergraduate III Winter Accounting 9 Dubravka Vlašić English 
Undergraduate III Winter Marketing 9 Lorena Bašan English 
Undergraduate V Winter Time and Objective Management 3 Kristina Črnjar English 
Undergraduate V Winter Tourism and Attractions 3 Zrinka Zadel English 
Undergraduate V Winter Francais Gastronomique 3 Alenka Šuljić Petrc French 
Undergraduate V Winter International Finance 6 Elvis Mujačević English 
Undergraduate V Winter Health Tourism 3 Adriana Jelušić English 
Undergraduate VII Winter International Economics 6 Maja Nikšić Radić English 
Graduate I Winter Risk Management 6 Goran Karanović English 
Graduate I Winter Tourism Mobility 3 Nataša Slavić English 

Graduate I Winter Investment Management in 
Hospitality Industry 6 Elvis Mujačević English 

 
COURSE LIST  

ACADEMIC YEAR 2021/2022 

SUMMER SEMESTER 

Level of study Semester Course Title ECTS Course coordinator Language 
Undergraduate IV Summer French in Tourism – Level A2 3 Alenka Šuljić Petrc French 
Undergraduate VI Summer Financial Management 9 Goran Karanović English 
Undergraduate VI Summer Human Resource Management 6 Kristina Črnjar English 
Undergraduate VIII Summer Managerial Economics 3 Danijel Dragičević English 
Undergraduate VIII Summer Capital Budgeting and Project Appraisal 3 Siniša Bogdan English 
Undergraduate VIII Summer Responsibility Accounting 3 Dubravka Vlašić English 
Undergraduate VIII Summer Foreign direct investment and tourism 3 Maja Nikšić Radić English 

Graduate II Summer Ecotourism 3 Dora Smolčić 
Jurdana English 

Graduate II Summer Logistics in Tourism 6 Nataša Slavić English 
Graduate II Summer Comparative Fiscal Systems 3 Sabina Hodžić English 

Graduate II Summer EU Project Management 3 Jelena Đurkin 
Badurina English 

Graduate II Summer Sustainable Management of Tourism Resources 6 Zrinka Zadel English 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 8. Izbor nastavnika i suradnika  
 
1. izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  za znanstveno područje društvenih znanosti, 
znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu financije, na određeno vrijeme s 65% radnim vremenom 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Sabina Hodžić 
 
 
Na temelju članaka 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 84. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 
12. veljače 2020. godine i članaka 29. i 47. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 
2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. 
godine, donijelo je  

 ODLUKU 
I. 

Usvaja se Izvješće Stručnog povjerenstva za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije,  znanstvene grane financije, u radni odnos na određeno vrijeme i s 65% 
radnim vremenom - 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Dr. sc. Tanja Fatur Šikić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, 
znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana financije. 

III. 
Dr. sc. Tanja Fatur Šikić bira se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda na određeno vrijeme, i s 65% radnim vremenom 
sukladno člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17). 

IV. 
Sva prava i obveze koje proizlaze iz ove Odluke, utvrdit će se ugovorom o radu. 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 9. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor nastavnika i suradnika 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam 
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 12. veljače 2020. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu trgovina i turizam, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, – predsjednica Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Sandra Janković – članica 
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      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc. Darko Prebežac –  član 

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet Zagreb. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika  
 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 12. veljače 2020. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za 
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu poslovna informatika, u radni odnos na 
neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Vlado Galičić, – predsjednik Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Željko Turkalj, profesor emeritus – član 
      Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 
c) prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić –  članica 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment i turizmu i ugostiteljstvu. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
3. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje društvenih 
znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment 
Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 
02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 83. Statuta Sveučilišta u Rijeci - od 12. veljače 2020. godine, 
članaka 29. i 46. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, članka 5. 
Pravilnika o postupku izbora u znanstveno – nastavna, umjetničko – nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na 
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odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci - pročišćeni tekst od 15. svibnja 2015. godine , Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

I. 
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora  za znanstveno 
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno 
vrijeme i s punim radnim vremenom  – 1 izvršitelj/ica. 

II. 
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor, u sastavu: 
a) Prof. dr. sc. Vlado Galičić, – predsjednik Povjerenstva 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
b) prof. dr. sc. Christian Stipanović– član 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
c) prof. dr. sc. Zdravko Zekić –  član 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet. 
III. 

Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke dužno je u roku propisanom Pravilnikom o postupku izbora nastavnika, znanstvenika i 
suradnika u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, dostaviti izvješće Fakultetskom vijeću s mišljenjem i 
prijedlogom pristupnika/ice koji ispunjava ili ne ispunjava uvjete propisane Zakonom te druge uvjete, ako su propisani Statutom i 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 10. Pokretanje postupka reizbora:  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
1. reizbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno 
polje filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
 
Na temelju članka 102. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17), članka 3. i 4. Pravilnika o postupku reizbora osoba na 
znanstveno – nastavnim, umjetničko – nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima na Sveučilištu u Rijeci od 29. travnja 2014. 
godine te članka 29.  i članka 46. StatuTa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. 
godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o pokretanju postupka reizbora na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora i imenovanju stručnog 
povjerenstva 

I. 
Pokreće se postupak reizbora izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin zaposlene na znanstveno – nastavnom radnom mjestu izvanrednog 
profesora na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju 
filologije, znanstvenoj grani romanistika. 

II.  
Imenuje se Stručno povjerenstvo za  reizbor, u sastavu: 

a) prof. dr. sc. Nedjeljka Balić - Nižić, – predsjednica Povjerenstva 
Sveučilište u Zadru, Odjel za talijanistiku, 

b) izv. prof. dr. sc. Gianna Mazzieri - Sanković – članica 
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 

c) prof. dr. sc. Irvin Lukežić –  član 
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci. 
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III. 
Stručno povjerenstvo iz točke II. ove Odluke obvezno je Fakultetskom vijeću podnijeti izvješće o radu 
zaposlenika s mišljenjem o ispunjavanju ili ne ispunjavanju minimalnih uvjeta radnih obveza, najkasnije u roku od 30 dana od dana 
imenovanja. 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 11. Obustava postupka izbora u znanstveno zvanje 
 
1. izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje 
filologija, znanstvenu granu romanistika – izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin 
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković 
 
Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i  članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. 
sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o obustavi postupka izbora u znanstveno zvanje 
I. 

Na zahtjev izv. prof. dr. sc. Dolores Miškulin, obustavlja se postupak izbora iste u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za 
znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvenu granu romanistika. 

II.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje 
ekonomija – doc. dr. sc. Marija Ivaniš 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
 
Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 ,60/15 i 131/17) i  članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. 
sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 

 
ODLUKU 

o obustavi postupka izbora u znanstveno zvanje 
I. 

Usvaja se Zaključak Stručnog povjerenstva za izbor doc. dr. sc. Marija Ivaniš u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz 
znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija. 

II.  
Obustavlja se postupak izbora doc. dr. sc. Marija Ivaniš u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja 
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija jer doc. dr. sc. Marija Ivaniš ne ispunjava propisane uvjete za izbor u zvanje višeg 
znanstvenog suradnika. 

III.  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
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AD 12. Imenovanje članova Odbora i Povjerenstava  
Izvjestiteljica: dekanica, prof. dr. sc. Sandra Janković  
 
1. Etičko povjerenstvo 
 
Na temelju članaka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj 22. srpnja 2021. godine, donijelo je  

 
ODLUKU 

o imenovanju Etičkog povjerenstva 
I.  

Ovom odlukom imenuju se Etičko povjerenstvo Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u slijedećem sastavu:   
1. Prof. dr.sc. Christian Stipanović, predsjednik Povjerenstva,   
2. Prof. dr. sc. Edna Mrnjavac  članica, 
3. Mia Butković, studentica, članica. 

II.  
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva (013-03/20-01/18; URBROJ: 2156/24-20-04-
01) od 1. listopada 2020. godine. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 13. Odluka o prijedlogu članova u Izborno povjerenstvo za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor 
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje 2020./2021. i 2021./2022. akademske 
godine  
Izvjestiteljica: prodekanica za nastavu, izv. prof. dr. sc. Ana – Marija Vrtodušić Hrgović 
 
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“, broj 71/07), članka 
5. Pravilnika o provedbi izbora za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica 
Sveučilišta u Rijeci i  članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst od 15. ožujka 2021. godine, 
Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. godine, donijelo je 
 

ODLUKU 
o prijedlogu članova u Izborno povjerenstvo za provedbu dopunskih studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta za 

menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u 2020. godini za mandatno razdoblje 2020./2021. i 2021./2022. akademske godine  
I. 

Za članove Izbornog povjerenstva Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu za provedbu dopunskih studentskih izbora za 
Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u 2020. godini za mandatno razdoblje 2020./2021. i 2021./2022. 
akademske godine, iz reda nastavnog osoblja, predlaže se sljedeće članove i njegove zamjenike: 
1. Izv.prof. dr.sc. Dubravka Vlašić, članica  
     Izv.prof. dr.sc. Lidija Bagarić, zamjenica 
2. Izv.prof. dr.sc. Ljubica Pilepić Stifanich, članica 
    Izv.prof. dr.sc. Zrinka Zadel, zamjenica 

ll. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 14. Odluka o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne doktorske studije „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2021. / 2022. akademskoj godini 
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Izvjestiteljica: prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost, doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine i članka 12. stavka 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim 
studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 602-04/21-01/186, 
URBROJ: 2156/24-21-06-01-01) od 17. lipnja 2021., na prijedlog Vijeća poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija „Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj 22. srpnja 2021. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije)  

„Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“  
u 2021. / 2022. akademsku godinu 

I. 
Ovom odlukom imenuje se Povjerenstva za upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije) „Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu“ i „Menadžment održivog razvoja“ u 2021. / 2022. akademsku godinu, u sastavu: 

1. prof. dr. sc. Sandra Janković, predsjednica povjerenstva 
2. doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta 
3. prof. dr. sc.  Helga Maškarin Ribarić 
4. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
5. prof. dr. sc. Suzana Marković. 

II. 
Povjerenstvo za upis iz točke I. ove Odluke, sukladno odredbama članka 13. a. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, provest će javni razgovor sa pristupnicima o očekivanom 
znanstvenom doprinosu teme istraživanja, na temelju kojeg će ocijeniti kvalificiranost pristupnika i realnost očekivanog znanstvenog 
doprinosa doktorske disertacije, mogućnost osiguravanja mentora te procijeniti znanje engleskog jezika. 

III. 
Nadi Bogojević, dipl. iur, povjeravaju se poslovi administrativne provjere prijava za upise na poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski 
studij), poslovi potpore Povjerenstvu za upis, te stručno administrativni poslovi prilikom obavljanja javnog razgovora sa pristupnicima.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom  donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 15. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Menadžment održivog razvoja“ 
 
1. Izvedbeni plana nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Menadžment održivog razvoja“ 
za 2021./2022. akademsku godinu  
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Materijalu za navedenu točku možete pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631344749600617680 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije mr. sc. Roberta Svetlačića 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić 
 
Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021., sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
– pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018., na prijedlog Vijeća poslijediplomskog 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631344749600617680
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sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
na 17. sjednici, održanoj 22. srpnja 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i  
imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije doktoranda mr. sc. Roberta Svetlačića (matični broj: 63MOR15), 
polaznika poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod nazivom „Održivi razvoj kao poticaj 
obiteljskog poduzetništva u hrvatskom hotelijerstvu“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Daniela Dragičevića, te se 
imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske disertacije, u sastavu: 

1. izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić, predsjednica, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Vladimir Šimović, član 
 Sveučilište Sjever, Koprivnica  

3. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić, članica 
      Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 15. rujna 2021. godine s početkom u 10:00 sati u dvorani A3 Fakulteta za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama nadležnih 
institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se održati online 
dana 15. rujna 2021. godine s početkom u 10:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistent Ivan Butković.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
3. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Tihane Cegur Radović 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 
63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 36. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Sveučilišta u 
Rijeci (KLASA: 011-01/20-01/26,URBROJ: 2170-57-01-20-1) od 22. prosinca 2020., članka 29 Statuta Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021. godine i članaka 
6., 22. i 23. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj 22. srpnja 2021. godine, donosi  

 
ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije 
I. 

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije studenta Tihane Cegur Radović (matični broj: 58MOR15), 
polaznice poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment održivog razvoja“, pod naslovom „Međuovisnost turističkog 
doživljaja i okolišno prihvatljivog ponašanja turista u kampovima“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dine Lončarić, u 
sastavu:  

1. prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana, predsjednica, 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić, članica 
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Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet  
3. izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarić, članica 

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 
II. 

Povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije dužno je u roku od 3 (tri) mjeseca od dana donošenja ove Odluke izraditi zajedničko pisano 
Izviješće o ocjeni doktorske disertacije, podnijeti ga Fakultetskom vijeću Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i predložiti 
imenovanje Povjerenstva za obranu doktorske disertacije. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu sa danom njenog donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
 
4. Odluka o imenovanju mentora i komentora studentici Katarini Lovrečić 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana 
 
Na temelju članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu- pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156-24-21-01-06) od 15. ožujka 2021. godine, sukladno člancima 6., 17., i 42. st. 2. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst  (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 
2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Menadžment 
održivog razvoja“ Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj dana 22. srpnja 2021. 
godine donosi  

ODLUKU 
o imenovanju mentora i komentora 

na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju ,,Menadžment održivog razvoja" 
I. 

Ovom odlukom u akademskoj godini 2020./2021. imenuju se mentor i komentor studentici Katarini Lovrečić (m. b. 88MOR19) na  
poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju „Menadžment održivog razvoja". 

II. 
Za mentoricu se imenuje doc. dr. sc. Nataša Slavić (znanstvena grana: ekonomika poduzetništva) Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.  
Za komentoricu se imenuje dr. sc. Kristina Brščić, znanstvena savjetnica (znanstvena grana: marketing) sa Instituta za poljoprivredu 
i turizam u Poreču. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se sa danom njenog donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 16. Poslijediplomski sveučilišni studij (doktorski studij) „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ 
 
1. Izvedbeni plan nastave na poslijediplomskom sveučilišnom studiju (doktorskom studiju) „Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu“ za 2021. / 2022. akademsku godinu 
Izvjestiteljica: prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić 
 
Materijalu za navedenu točku možete pristupiti na linku: https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631343388360226422 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 
 
2. Odluka o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske 
disertacije Maše Trinajstić 
Izvjestiteljica: izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
 

https://cloud.fthm.hr:1996/d/f/631343388360226422
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Na temelju čl. 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/08, URBROJ: 
2156/24-15-02-06) od 15. ožujka 2021., sukladno čl. 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), čl. 67. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci – 
pročišćeni tekst (KLASA: 011-01/18-01/13, URBROJ: 2170-57-01-18-2) od 05. lipnja 2018. godine i čl. 6., 21. i 23. Pravilnika o 
poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 
– pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018, na prijedlog Vijeća poslijediplomskog 
sveučilišnog doktorskog studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu na 17. sjednici, održanoj 22. srpnja 2021. godine, donosi 

 
ODLUKU 

o prihvaćanju izvješća Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije i  
imenovanju Povjerenstva za obranu doktorske disertacije 

I. 
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije studentice Maše Trinajstić (matični broj: 66DR17), polaznice 
poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“, pod nazivom „Model lokalnoga 
ekonomskog razvoja u funkciji optimalnog korištenja resursa“ izrađenu pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marinele Krstinić 
Nižić sa Sveučilišta u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, te se imenuje Povjerenstvo za obranu doktorske 
disertacije, u sastavu: 

1. dr. sc. Branko Blažević, proffesor emeritus, predsjednik Povjerenstva 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 

2. prof. dr. sc. Nada Denona Bogović  
Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet u Rijeci 

3. izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić 
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. 

II. 
Javna obrana doktorske disertacije održat će se 16. rujna 2021. godine s početkom u 10:00 sati u dvorani A3 Fakulteta  za menadžment 
u turizmu i ugostiteljstvu. 
Ukoliko zbog situacije uzorkovane pandemijom COVID-19 virusa i nemogućnosti javnih okupljanja, a u skladu s preporukama nadležnih 
institucija o održavanju nastavnih procesa na daljinu, obrana doktorata neće biti moguća u zgradi Fakulteta, ista će se održati online 
dana 16. rujna 2021.godine s početkom u 10:00 sati, uz suglasnost doktoranda i članova Povjerenstva.  

III. 
Zapisnik na obrani vodit će asistent Ivan Butković.  

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

Odluka donesena jednoglasno. 
 

AD 17. Razno 
 
Pod točkom Razno, članovima Fakultetskog vijeća izložen je prijedlog okvira normiranja znanosti. Provedena je rasprava o izloženom 
prijedlogu te će se eventualne korekcije i dopune dostaviti svim nastavnicima i suradnicima. Nastavnici su zamoljeni da svoje planove 
rada u znanosti dostave upravi Fakulteta do 6. rujna 2021 godine.  
 

Sjednica Fakultetskog vijeća završila je u 11,20 sati.   
 
Zapisničarka: Maja Juračić, dipl. iur., v.r.                                                                                                          

                    Dekanica 
 
Prof. dr. sc. Sandra Janković,  v.r. 

 


